PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
13. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa: 13.05.2019

Číslo poradia:

NÁVRH
na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného
projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická,
Poprad – Matejovce“

Predkladá:
Ing. Vladimír Grešš
vedúci odboru majetku a investícií

Spracoval:
Ing. František Barnáš
referent odboru majetku a investícií

Odsúhlasil:
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
riaditeľ Úradu PSK

V Prešove dňa: 29.4.2019

Návrh na uznesenie:
v prílohe materiálu

Návrh
na uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje:

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „ Zníženie energetickej náročnosti
objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“ – stavebné práce, materiál, stavebný
dozor a dopracovanie projektovej dokumentácie v celkovom objeme 94 250,94.- EUR s DPH.

Dôvodová správa na dofinancovanie výdavkov v rámci projektu s názvom:
„ Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“
•

Subjekt v pôsobnosti PSK: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1,
059 51 Poprad

•

Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická,
Poprad – Matejovce“, kód projektu: NFP310041G376, financovaného cez Operačný
program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

•

Zmluva o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G376

•

Začiatok realizácie projektu: 7/2018

•

Ukončenie realizácie projektu: 9/2019

•

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 131 315,67 EUR s DPH (100% výdavkov
na projekt)

•

Maximálna výška NFP: 1 074 749,89 EUR s DPH (95% zdroj EÚ)

•

Výška spolufinancovania PSK: 56 565,78 EUR s DPH (5% zdroj PSK)

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu:
•

Stavebné práce: EURO-ŠTUKONZ, a.s., Poddunajská 23, 821 06 Bratislava, vo výške
1 062 740,38 EUR s DPH.

•
•
•
•
•

o Odovzdanie staveniska: 19.12.2018
o Ukončenie stavby: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska
Energetický audit budovy: Klima – Teplo designing s.r.o., energetický audítor Ing.
Štefan Petkanič.
Technická projektová príprava: ARCHIMA, s.r.o., Štefánikova 24, 080 01 Prešov,
Ing. arch. Peter Marcinko.
Stavebný dozor: DOZORING Prešov, s.r.o., Ing. Viera Mocná
Verejné obstarávanie: Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Projektový manažér: Mgr. Adriána Krajňáková

Projekt stavby navrhuje významnú obnovu budovy, v rámci ktorej dôjde k - zatepleniu
obvodového plášťa, vrátane zateplenia ostení a nadpraží výplní otvorov, zatepleniu strechy do
exteriéru, výmene výplní otvorov, zatepleniu stropu do nevykurovaného priestoru, zatepleniu
základov obvodových stien pod terénom do hĺbky základových konštrukcií. Zároveň pre
zlepšenie parametrov vnútorného prostredia a pre dosiahnutie úspor energie spojených s
vetraním priestorov sa navrhuje inštalácia núteného vetrania s rekuperáciou. Po realizácii
úsporných opatrení stavebného charakteru je sústavu potrebné vyregulovať, aby vykurovacia
sústava bola hydraulicky vyvážená. V rámci obnovy budovy bude existujúci zásobník na TV
asanovaný. V existujúcej technickej miestnosti na 1.NP v danej budove budú osadené dva

zásobníky, do ktorých bude dotovaná teplá voda z tepelného čerpadla a záložného zdroja.
Osvetlenie priestorov školy bude riešené novými svietidlami na základe svetlo-technického
výpočtu a projektu osvetlenia.
Pri odovzdávaní stavby a realizácii stavebných prác sa zistila potreba prevedenia ďalších
prác naviac, ktoré neboli predmetom riešenia platnej projektovej dokumentácie, ale ich súčasný
stav si vyžaduje ich opravu a realizáciu:
Kód

Zákazka

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Zníženie energetickej náročnosti
objektu - SOŠ elektrotechnická Poprad
- Matejovce - naviac práce

76 125,41

15 225,08

91 350,49

01

Výplne otvorov - zmena farby
profilov, doplnenie parapetov

38 450,14

7 690,03

46 140,17

02

Zateplenie obvodového plášťa úprava podkladu pod zateplenie

16 525,02

3 305,00

19 830,02

03

Zateplenie strechy - úprava
dreveného obkladu pod strechou

4 775,61

955,12

5 730,73

04

Zateplenie strechy - doplnenie
kontralát, parozábrany

16 374,64

3 274,93

19 649,57

•

01 Výplne otvorov - zmena farby profilov, doplnenie parapetov.
Na objekte bola zrealizovaná čiastočná výmena okien v odtieni zlatý dub, preto je
potrebné farbu nových okien zjednotiť a realizovať v totožnej farbe a štruktúre t.j. v
odtieni Zlatý dub. Z interiérovej strany budú okna v bielej farbe.
Pôvodný projekt tiež uvažoval s montážou 2 plastových výplní otvorov (stien)
s rozmermi 4860/2970 a 5500/2970 vrátane dverí. Vzhľadom na rozmer stien a intenzitu
prevádzky pri otváraní a zatváraní dverí a ich funkčnosť je dodávka takejto konštrukcie
v plastovom prevedení nevyhovujúca, preto dodávateľ navrhuje realizovať konštrukciu
týchto stien v hliníkovom prevedení. V prípade schválenia zmeny vyhotovenia RO, by
nadlimitným výdavkom bol iba rozdiel medzi plastovým a hliníkovým prevedením.

V interiéri v časti parapetných dosiek pri oknách, ktoré boli už skôr čiastočne vymenené,
existuje
betónová konštrukcia, ktorá je zakapotovaná bielymi laminovanými
drevotrieskovým doskami. Je potrebné odstránenie kapotáže a vytvorenie nových
celistvých parapetov v celkovej šírke cca 500-550mm /podľa skutočnosti po odstránení
kapotáže/.

•

02 Zateplenie obvodového plášťa - úprava podkladu pod zateplenie.
Je nutné vykonať práce spojené s vyspravením fasády objektu. Po začatí realizácie
zateplenia obvodového plášťa boli zistené zvetrane miesta ako aj rôzne praskliny
a vydutiny, na ktorých je potrebné odstrániť nesúdržnú omietku a následne ich
napenetrovať hĺbkovým penetračným náterom. Tieto miesta je nutné opraviť hrubou
omietkou, do ktorej bude vložená sklotextilná mriežka. Po adekvátnom vyzretí omietky,
ešte pred montážou zatepľovacieho systému je potrebné vyspravené miesta opätovne
napenetrovať.

•

03 Zateplenie strechy - úprava dreveného obkladu pod strechou.
Taktiež je potrebné odstránenie starého dreveného obkladu v miestach strechy nad
hlavnou budovou. Následne v miestach obkladu doplniť nosný rošt, na ktorý sa
namontujú OSB dosky hr.22mm - 25mm, na ktoré sa nanesie adhézny mostík
a zatepľovací systém obvodového plášťa hrúbky 160mm. Tieto práce je potrebné
vykonať po celom obvode strechy nad hlavným objektom. V miestach kratších strán
kde sa nachádza atikový múr postačí odstrániť drevený doskový obklad, vyspraviť
podklad omietkou, napenetrovať a doplniť zateplenie.

•

04 Zateplenie strechy - doplnenie kontralát, poistnej hydroizolácie
Nosný rošt na dlhších stranách realizovať v osových vzdialenostiach min. 600mm
v priestore podpor medzi krokvami ./prierezy hranolov min 60x90mm.

Stavebné práce je potrebné zrealizovať v uvedenom rozsahu v súlade s priloženým
rozpočtom a na základe Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktorej plnenie je potrebné pre úspešnú
kolaudáciu stavby.
Dôvody vzniku a opodstatnenosti výdavkov sú podrobne rozpísané v predloženej
dôvodovej správe vypracovanej dodávateľom stavby a odsúhlasenej stavebným dozorom.
K uvedeným prácam naviac bol zvolaný dňa 27.3.2019 poslanecký kontrolný deň
za prítomnosti poslancov zvolených za príslušný volebný obvod , ktorí boli oboznámení
s vyššie uvedenou problematikou .
Na základe rokovaní so zhotoviteľom bola stanovená potreba dofinancovania
stavebných prác a materiálu v celkovom objeme 91 350,49 EUR s DPH, dofinancovania
za výkon stavebného dozora nad rámec Zmluvy o NFP vo výške 2 000,00 EUR s DPH
a dopracovanie projektovej dokumentácie pre práce naviac vo výške 900,00 EUR s DPH.

Prílohy:
1. Žiadosť SOŠ o dofinancovanie projektu, dôvodová správa k prácam naviac,
fotodokumentácia, rozpočet.
2. Prehlásenie ku poslaneckému kontrolnému dňu

